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SKRÅ-EN
SKRÅ-en udgives af Fællesvirke 
Vest og udkommer fire gange 
årligt - i marts, juni, september og 
december. 

Forsiden
Igen en gang har vi kikket i Jens 
Larsens tegninger, og fundet 
dette billede af en af vore forårs-
bebudere, nemlig Motacilla Alba, 
eller som vi siger Hvid Vipstjert. 
Den kommer til os i marts – april, 
og holder til hvor der er åbnet 
land. Vi ser den når den piler af 
sted på vejen foran os, eller den 
spadserer med sin nikkende gang 
på græsplæne eller gårdsplads, 
inden den farer af sted efter et 
insekt. Den bygger sin rede i en 
brændestabel, eller hvor der ellers 
er et lille hulrum. Vi har glæde af 
den frem til en gang i oktober.  

 Redaktionen

Ove Christensen, Aasted
Alice Schneider, Skærum
Lasse Tyron, Kvissel
Nina Hoel, Kvissel
Jørgen Steengaard, Ravnshøj

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller
afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk

Stof til næste nummer skal 
være indleveret mandag den 
23. april 2012.
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Fra redaktionen
Skrå´en kommer vidt omkring. 
En læser af Skrå´en fortæller, at han 
bor i Frederikshavn, og at han er 
glad for at tilsendt et print af bla-
det. 
Samtidig fortalte han, at hans bror 
også læser Skrå´en. Lidt nysgerrig 
spurgte vi, hvor han så bor – om 
det så også var i Frederikshavn. 
Nej, svarede var svaret. Min bror 
bor i USA. Han læser Skrå’ en på 
nettet.

Skolen mister pedel
Af Viceskoleinspektør Søren Kirk
 
Ravnshøj Skole mister sin dygtige 
pedel. Gerner stopper og går på 
pension den 1. maj. 

Det var en bombe som Gerner lod 
springe, på sidste MED udvalgs-
møde. Det at Gerner har valgt at 
stoppe betyder, at mange ting bli-
ver sværere, både for skolen og for 
lokalsamfundet.  Gerner har siden 
sin ansættelse den 01.0�.96 været 
det naturlige bindeled mellem lo-
kalsamfund, idrætsforeninger og 
skolen. Han har i hele sin ansæt-
telse gjort meget mere, ydet en 
meget større service for alle, end 
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Ny video- og foto-
klub?
Af Rodney Wilkins og Lasse Vinther 
Tyron

Vi er et par stykker, der synes at 
der mangler en klub for foto og/el-
ler video interesserede her på eg-
nen. Vi er sikre på, at vi ikke er de 
eneste! 

Lad os høre fra dig! Skriv om hvad 
du kunne tænke dig af en video- 
og fotoklub! Foredrag, udflugter, 
konkurrencer, udstyr, etc.

Skriv til kvifo@nisbethtyron.info
Skriv også gerne om din hovedin-
teresse er video eller foto, tak.

Når vi har fået jeres input, inviterer 
vi til en hyggelig aften på Kvissel 
Station, hvor en klub forhåbentlig 
bliver stablet på benene.

Vi ses ;0)

man med rimelighed kunne for-
vente. Så derfor en kæmpe tak til 
Gerner for det. Vi vil komme til at 
savne dig, din arbejdsomhed, dit 
gode humør, dit gåpåmod og li-
gefremme facon. Du efterlader et 
stort tomrum, som ikke bliver let at 
fylde ud.

Fremtiden
Ejendomcenteret er i gang med at 
etablere 5. geografiske områder, 
som fremover skal påtage sig alle 
former for opgaver indenfor drift 
og service. (syd, midtsyd, midtøst, 
midtnord, nord) Så både pedel og 
rengøring flyttes fra skolen.
Ravnshøj Skole kommer under ser-
viceområde MidtNord, som stræk-
ker sig fra Gærum i syd til og med 
Ålbæk i nord. Her skal der ansæt-
tes en afdelingsleder som kommer 
til, at være ansvarlig for de tekni-
ske servicemedarbejdere, rengø-
ringspersonale, ejendomsservice-
personale.

Denne omforandring / centralise-
ring er i gang og er færdig inden 
sommeren �01�.
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Ravnshøj Centrets 
fastelavnsfest
Af Nina Hoel, Kvissel

Ravnshøj Centrets medlemmer 
blev inviteret til fastelavnsfest tirs-
dag den 14. februar �01� kl. 18, 
hvor der blev budt på gule ærter 
med flæsk og pølse. Det var et dej-
ligt måltid, og de fleste gæster spi-
ste mere end 1 portion.
Efter middagen blev der slået kat-
ten af tønden, og det virkede, at 
alle gæsterne morede sig med 
at give tønden et stort slag. Da vi 
havde fundet kattekongen (Dan 
Mygind) og kattedronningen (Gre-
te Olesen), var det tid at få en rigtig 
dejlig kop kaffe med store og flotte 
fastelavnsboller med fløde.

Der blev holdt amerikansk lotteri 
med store flotte gaver til de gæ-
ster, der havde et nummer i lotteri-
sedlen.
Knud Larsen holdt en rigtig god 
tale, hvor han bl.a. sagde, at han 
ikke havde regnet med, at der ville 
komme så mange gæster til faste-
lavnsfest – det kunne jo tænkes, 
at alderen gjorde, at man ikke sy-
nes, det var sjovt længere – men 
han måtte indrømme, at der også 
vil være fastelavnsfest til næste år. 
Der var mødt næsten 60 personer, 
og det er så dejligt, at der kommer 
så mange til Ravnshøj Centrets 
komsammen.
Det var en dejlig fest – og ens hu-
mør steg allerede ved ankomsten.

Fra distriktsudvalget
Af Jørgen Steengaard

Distriktsudvalget i Frederikshavn 
Kommune har sidst holdt møde 
den �4.01. på Kvissel Station. 

Talrigt møder repræsentanter op 
fra hele kommunens opland. Og 
mange havde projektforslag med 
som blev drøftet på mødet. 
Det var lige fra overdækning af 
container, bedre stisystemer i na-
turen, friluftsevent i �01�, sanse-
have i Strandby, lyddæmpende 
lofter og nye stole til Understed 
Idrætsforening og til hjertestartere 
i oplandet. 
Sidstnævnte er i øvrigt efter ini-
tiativ fra vores eget lokalområde. 
Om det er der at sige, at der ikke 
er noget afklaret endnu. Kommu-
nen undersøger om projektet kan 
kobles på det projekt, som Fre-
derikshavn Kommune har startet 
sammen med Tryg-fonden med 
hjertestartere i hjemmeplejebiler-
ne. Vi venter spændt på at se, hvad 
der videre sker.

I Distriktsudvalget er der �6 repræ-
sentanter fra oplandet. De møder 
flittigt op, og det siger jo lidt om, at 
der er mange som engagerer sig i 
oplandet. Det er også nødvendigt. 
Uden lokalt engagement risikerer 
tingene at gå i stå.
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Med træner Toke Nissen og hjæl-
petræner Ida-Marie Vegeberg i 
spidsen vandt holdet begge kam-
pe og kom stolte hjem med en rig-
tig god oplevelse. Der arbejdes på 
at de skal deltage i et stævne mere 
inden sæsonen slutter.
 
Træner Henrik Holt beskriver i det 
følgende afsnit opstarten af herre-
senior.
 
Efter sommerferien �011 startede 
også et unge serie 4 herre hånd-
bold hold som har trænet kraftigt. 
Målsætning har været at spillerne 
ville rykke op i serie �. Så KRIF igen 
kunne placere sig på ”områdets lo-
kale håndbold landkort”! 

KRIF
Af Håndboldudvalget

Det lykkes håndboldafdelingen at 
overleve trods dyster udsigter i for-
året �011. 
Et nyt håndboldudvalg tog over og 
i håndudvalgets utrættelige kamp 
er det lykkes at bibeholde hånd-
bolden i Kvissel – Ravnshøj IF. 
 
Der har været mange engageret U6 
og U8 spillere som har trænet hver 
onsdag. Nogle af dem har netop 
deltaget i et ministævne i Ålbæk, 
hvor mange af dem spillede deres 
første håndboldkamp. 
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Derfor var alle spiller enig om, at 
starte tidligt på sæsonen, samt at 
yde en ekstra indsats for at blive 
gode nok. Træningen bestod i 
udendørs løbe ca. 5 km( ½ time 
før træning), herefter 1½ time in-
dendørs hal træning to gange 
ugentligt. Programmet bestod af; 
Styrke-, udholdenheds- og hur-
tighedstræning. Endvidere kryd-
ret med håndbold forsvar og an-
grebsteknikker! 

Løbetræningen var kombineret 
med mentaltræning; Løbe opga-
ven var, at løbe ned på tog broen 
i Kvissel. På broen skulle de unge 
spillere råbe slagord som ”Vi er de 
bedste” og ”Hvad er vi her for? Alle 
råber; Sejrer!”. 
Nygerrige Kvissel naboer har hørt 
og overværet aktionen, med for-
undring og sommetider råbt; 
Hvad er nu det? Hvad er det for en 
ballade! Kan vi få noget ro! Men 
for en håndbold spiller er den psy-
kologiske styrke vigtig, ”troen på 
sig selv” og ”stor selvtillid”, sikre 
de afgørende mål scoring på ret-
te tidspunkt på håndbold banen, 
specielt under pres.
 
Gennem �011 og �01�, er vi så 
kommet i gang med turnering. 
Der har i perioden været �6 unge 
senior til træning. Flere af spillerne 
havde aldrig prøvet at spille hånd-
bold før.
I dag er der en brutto stamme på 
1� spille som udgør holdet, samt 
flere som løbende får spilletid på 
holdet!

De ”gamle seniorer” i Kvissel - 
Ravnshøj, som i rigtig gamle dage, 
var på toppen. De tilmeldte sig 
også serie 4 turneringen. Holdet 
består af flere tidligere spillere 
blandt andet Jan P., Frederik Pape, 
Ronnie Calundan, Casper Høgsted, 
Ruben Birkbak, Christian Pedersen, 
Troels Pedersen, Jens Lie, Mikkel 
Yde m.f.  

Desuden er Max vores trofaste 
holdleder for begge herresenior-
hold.

Her i skrivende stund, er �/� af se-
rie 4 turneringen spillet og de to 
hold ligger henholdsvis på 1 og � 
plads, altså begge hold klar til op-
rykning! Så i de kommende uger 
frem til ultimo marts �01�, vil der i 
Ravnshøj hallen være nogle spæn-
dende håndbold kampe som man 
kan følge. (kamp program for de 
kommende kampe kan findes på 
JHF-Forbund kreds 1 hjemmeside)
Henrik afslutter med at opfordre til 
stor tilskuer opbakning, da det er 
vigtigt, specielt fordi de unge se-
niors ego er meget højt! 
 
Er der nogle der har lyst til at give 
en hånd med i håndboldudvalget 
er man meget velkommen til at 
kontakte udvalget – der er altid tid 
brug for en hånd mere. Jo flere vi 
er om det – jo nemmere er det ;0)
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KRIFs Floorball
Af Dorte Mikkelsen

Floorbold ungdom er en forholds-
vis ny afdeling af Krif og der har 
været en noget turbulent opstart.. 
Men med stor opbakning fra be-
styrelse og forældre er det lykkes 
at lave 5 hold: U7, U9, U11, U1� og 
U15.

Der har været rigtig mange dren-
ge og piger der gerne ville prøve 
at stifte bekendtskab med denne 
sportsgren, så hvad spillere angår 
må vi sige det har været en stor 
succes... 
Men da det er så forholdsvis en lille 
sport der ikke har så stort alment 
kendskab, har det været svært at 
finde egnede trænere især til de � 
store hold. 

Der var fundet en super træner i 
Andreas glad, men p.g.a. misfor-
ståelser og private forhold valgte 
han at stoppe, til stor skuffelse for 
spillere, forældre og bestyrelse, 
men efter lidt prøven frem og til-
bage blev der sidst på sæsonen 
fundet en ny træner.
 
Men skulle der sidde nogle læsere 
derude der har en lille floorbold 
træner i maven er de mere end vel-
komne til at henvende sig til besty-
relsen, da der sagtens kan bruges 
flere trænere til den nye sæson.
 
Der forventes igen at starte med 
5 hold med opstart sidst i august 
måned.
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KFUM- spejderne 
Ravnshøj/Skærum-
gruppe
Af Karen Christensen

Ellingåhytten
Nogen ved det, og andre ved det 
ikke, men noget godt må vel gerne 
fortælles flere gange.

For et par år siden overtog spejder-
ne en hytte beliggende på Stabæk 
vej ved Elling Å. Herfra navnet på 
omtalte hytte. En helt vidunderlig 
plet, lige i kanten af skoven og tæt 
ved åen. 

Spejderne bruger hytten til såvel 
almindelige spejdermøder om 
sommeren, som weekend ophold, 
ligeledes holder de sommerlejr 
derude. Til Hytten hører der � ka-
noer og 10 redningsveste. Så en 

kanotur på åen, med � spejdere i 
hver, er ikke et sjældent syn en skøn 
sommeraften. Der er en dejlig bål-
plads, så man efter en sejltur kan 
stege pølser og bage snobrød.
Men vores ønske er at endnu flere 
ville gøre brug af hytten. Det gæl-
der enkelte dage såvel som week-
ender. Vi har bekendtgjort flere 
steder, at man kan leje stedet. Og 
det er så det, vi også vil gøre her. Vi 
lejer ud til både private, forening 
og klubber.

Den kan lejes til mange formål. 
Eksempelvis hvis man har mange 
gæster, og man mangler plads til 
overnatning, eller man bare vil 
holde familiefrokost, fødselsdag 
og hvad man nu kunne finde på.

Der er 1 sovesal med 8 sovepladser. 
Et lederværelse med � sovepladser. 
Derforuden er der mulighed for 4 
opredninger i pejse stuen. Der er 
naturligvis også mulighed for op-
stilling af telte. Der er � toiletter og 
1 bruserum.



Side 11

Desuden er der køkken med kom-
fur, kaffemaskine, køl og frys samt 
porcelæn til �0 personer.

Prisen for denne herlighed er den 
nette sum af: 

En uge: ��00 kr. 
Weekend: 1�00 kr. 
Hverdage: �00 kr. 
El og vand betales særskilt. 

Kunne ovenstående have interesse 
kan man kontakte udlejer:

Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
9900 Frederikshavn
Tlf: 98 48 44 �1 
Mobil: �8 19 9� 74
E-mail: ove@skolely.dk

Lad de gode ideer 
blive til virkelighed
Af Jørgen Steengaard

Foråret er snart på vej – og så 
blomstrer også ideerne. Skulle du 
gå med en god idé til et eller andet 
som kunne være til gavn for vores 
opland så sig endelig til. Det kan 
være lige fra en shelter  til et blom-
sterbed centralt i byen. I Distrikts-
udvalget ligger der penge som 
venter på at blive brugt. Blot skal 
der sendes en ansøgning. Kontakt 
din lokale repræsentant i Distrikts-
udvalget – så kan du få hjælp. 

Aasted: Ove Christensen
Mail: ove@skolely.dk
Tlf.: �8 19 9� 74

Ravnshøj: Jørgen Steengaard 
Mail: js@steengaard.eu
Tlf.: �1 �5 48 4�

Kvissel: Per Møller Ludvigsen
Mail: ludvigsen.kvissel@hotmail.com
Tlf.: 98 48 49 50

Skærum: Alice Schneider
Tlf: �� 46 85 �7
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Borgerforeningens besty-
relse 2012

Diana Christiansen 
Tolnevej 6 
briandia@hotmail.dk

Lone Graversen
Amagervej 19 
rtoftdk@hotmail.com

Erik Menkhorst
Mejlingvej 14b

Marianne Hansen-Vestkær
Kvisselvej 107 

Orla Nygård
Kvisselvej 96

Kvissel Borgerfor-
ening - arrange-
menter 2012
Sankt Hans lørdag d. ��. juni
Byfest lørdag d. ��. juni
Børnedag søndag d. �4. juni
Bål dag lørdag d. 11. august
Julebanko søndag d. �5. novem-
ber
Juletræstænding søndag d. �. de-
cember
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Information
Medlemmer af Borgerforeningen 
vil som hidtil modtage sedler i 
postkassen eller på mail.
Jer, som ikke er medlem af Borger-
foreningen vil således kun mod-
tage denne ene seddel i år.
Der vil fremover komme en sed-
del op i boksen på torvet samt info 
skilte ved indfaldsvejene.

Gå ind på 
www.kvisselborgerforening.dk 
og følg med i hvad der sker og 
hvor det sker.

Fastelavn i Ravnshøj 
Af Jørgen Steengaard

Søndag den 19. februar blev der 
slået katten af tønden i Hallen på 
Ravnshøj Skole. Det var Borgerfor-
eningen som stod for et vellykket 
arrangement med deltagelse af 
rigtig mange voksne og festligt og 
fantasifuldt udklædte børn. 
Da de 6 tønder var slået ned un-
derholdt Nynne børnene på sin 
sædvanlige engagerede måde. 
Dejligt at en så mangeårig tradi-
tion føres videre fra den ene gene-
ration til den anden.
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Af Anette Ingvartsen, på bestyrelsens 
vegne

Så er endnu en gymnastik sæson 
ved at være til ende, og alle gym-
nasterne ser frem til: 

OPVISNING I RAVNSHØJ HALLEN 
SØNDAG DEN �5. MARTS KL 14 
(entre �0,-).

Alle interesserede kan komme og 
se hvad de har beskæftiget sig 
med i vinter. Gymnastikforenin-
gen byder på kaffe og småkager i 
pausen.

Vi fik desværre (pga. manglende 
instruktører) ikke så mange hold 
op og stå i denne sæson som vi 
havde håbet på, vi satser på at vi 
næste år har mere held med at 
skaffe folk til det job.

Så hvis der allerede nu sidder nog-
le og tænker at de gerne vil forsø-
ge sig som instruktører er I meget 
velkommen til at kontakte: June 
på tlf: 41 �6 9� 76.

Vi vil også minde om at der afhol-
des: 
 
GENERALFORSAMLING I VÆKST-
HUSET PÅ RAVNSHØJ SKOLE TIRS-
DAG DEN �5. MARTS KL 19.

Vi skal have valgt nogle nye an-
sigter ind i bestyrelsen, så det er 
meget vigtigt at der møder nogle 
initiativrige mennesker op, som 
gerne vil gøre en indsats for vores 
gymnastikforening. 

Det er ikke et kæmpe arbejde at 
sidde i bestyrelsen, når bare vi 
hjælper hinanden, og vi afholder 
heller ikke forfærdelig mange mø-
der. Så når vi nu har fået aflivet de 
myter så er det bare og møde op 
og give en hånd med ;0)
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Gadenavne i Kvissel
Af Orla Thomasberg

I Skrå’ens december nummer fortalte vi lidt om gadenavne i Ravnshøj, 
som ikke var rene fantasi navne, men havde relation til lokale stednav-
ne.

Hvis vi ser på Kvissel er der ikke den samme mangfoldig her, men der er 
dog et par som vi kan tage frem.

Amagervej
Amagervej er ikke navngivet efter øen der ovre øst på, og har ikke no-
gen forbindelse med Ø gade kvarteret i Frederikshavn, men er navngi-
vet efter et område øst for Kvissel. Et gammelt navn der har eksisteret i 
Kvissel gennem lange tider. Navnet betyder, så vidt vi kan finde ud af, en 
bebyggelse, som ligger uden for den egentlige by. Vi har kunnet finde et 
lignende navn i Sindal, hvor det også betegner en bebyggelse uden for 
byen. Man kan med et meget populært udtryk fra den offentlige debat 
sige at det er ”Udkantsdanmark”. 
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Vasenvej 
Vasenvej er den vase der fører ned til og over Skærum å. Vase er be-
tegnelsen for en vej der går over fugtig eller sumpet jord. Vasenvej har 
været en af flere veje, der blev brugt når man skulle mod vest fra Kvissel. 
Ved vejen ligger to ejendomme, der har navnet henholdsvis Nørre og 
Søndre Vasen.

Bondgaardsvej 24 . Skærum . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 47 34 55 . Mobil 20 29 34 55 . Fax 98 47 32 34

E-mail: ac@nordfiber.dk
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Grundejerforenin-
gen Søndergård Vest
Af Nina Hoel, Kvissel

Havde inviteret til temaaften i Kvis-
sel Fritidshus onsdag den 15. fe-
bruar kl. 19.45, hvor en konsulent 
– Bo Bechfeldt - fra Energibyen 
Frederikshavn fortalte om de mu-
ligheder, de enkelte boliger i Kvis-
sel har for at gøre boligerne mere 
attraktive for såvel nuværende be-
boere som kommende beboere.

Der blev forklaret om varmepum-
per ved elektricitet, og det blev 
oplyst, at en varmepumpe kan be-
spare for en affugter.

Der blev fortalt som solcelleanlæg, 
hvor det bl.a. blev oplyst, at det ta-
ger ca. 1 dag at opsætte solvarme-
anlægget.

I det hele taget var der så mange 
oplysninger, som var oplyst i en 
brochure, vi alle havde modtaget 
de seneste dage.

Det bedste er muligvis, at man 
kan få konsulenten på besøg, så 
han kan forklare, hvad der vil være 
bedst for ejendommen – og hvad 
priserne vil blive. Bo Bechfeldt kan 
kontaktes i Frederikshavns kom-
mune på tlf. nr. �4 �4 0� 85. Man 
kan også sende en mail til: 
bobf@frederikshavn.dk
Det er gratis at få besøg og rådgiv-
ning.

Skærum Lokalhi-
storiske Arkiv
Af Linda Rath

Ved starten af �011 modtog arkivet 
en pengegave, da Aasted-Skærum 
sparekasses legat blev nedlagt. En 
god del af disse penge blev brugt 
på at anskaffe tidssvarende udstyr, 
så arkivet har bedre mulighed for 
at formidle de ting, vi arbejder 
med. Vi kan nu overspille kasette-
bånd til CD og videobånd til DVD, 
og planen er, at arkivet fremover 
kan afholde nogle aftener, hvor vi 
viser film og billeder fra forskellige 
begivenheder. 

Arkivet har i årets løb fået indleve-
ret en del person- og ejendomsbil-
leder og en mængde videobånd 
med optagelser fra både revy og 
dillettantforestillinger. Det bliver 
spændende at få dem konverteret, 
så de kan vises frem.

De fleste henvendelser til arkivet 
kommer nu som e-mail fra slægts-
forskere, der på den måde sparer 
porto og lange køreture. Det er 
spændende at kunne bidrage med 
oplysninger, og arkivet får ofte nye 
billeder og information tilbage, 
når vi sender det, vi har fundet 
frem til folk. Det giver samtidig 
en løbende opdatering af arkivets 
ejendomsregister med oplysnin-
ger om, hvem der igennem tiden 
har boet på den enkelte ejendom.
Arkivudflugten i august gik i �011 
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til omegnen af Skærumhede, hvor 
vi så på resterne af markørgraven, 
som Skærum Skyttekreds havde 
benyttet fra 1946 til 1958.

Hans Hansen var vores guide på 
turen, så vi fik en meget fin beret-
ning om Skyttekredsen, krydret 
med fortællinger fra krigens tid om 
bl.a. politiet, som var gået ”under 
jorden” på Skærumhede. Gunnar 
Andersen fortalte om Aage ”Møel”, 
der efter krigen ændrede nogle af 
riflerne, så de kunne bruges som 
haglgeværer. 
Vi var 10-1� deltagere på turen, og 
vi havde en fin aften, som sluttede 
med kaffe og kage på skrænten 
med udsigt over det kuperede ter-
ræn.

Med udgangen af �011 lukkede 
Skærum Børne-og Ungdomsklub, 
og arkivet modtog i den forbin-
delse en stor mængde fotomate-
riale, både digitalt og på papir. Det 
er vi meget glade for, da vi nu kan 
dokumentere en stor del af byens 
børneliv i perioden 1990-�008. 

Arkivet modtager meget gerne 
gamle billeder og dokumenter - 
evt. bare til låns - men det er også 
vigtigt at sørge for at få nyere ma-
teriale ind på arkivet. Det bliver jo 
også historie engang.

Vi håber derfor, at I fortsat vil bru-
ge arkivet. Besøg os - se hvad vi 
har - og lad os se, hvad I evt. har i 
gemmerne, som kunne bidrage til 
Skærum sogns historie.

Af Aasted Sogns 
historie
Af Orla Thomasberg

Præstetiende

I Egnsarkivet ligger der nogle do-
kumenter, der fortæller om en ud-
stykning af jord fra Ravnsholt i Aa-
sted i 1861 – 186�. Det blev til tre 
nye gårde, nemlig Mølskov, Skovs-
gård og Ringhøj. For at udstyknin-
gen kunne ”gå op” blev der også 
behov for at inddrage noget jord 
fra Guldbækskær.

Blandt disse papirer er der en liste 
over ”Præstetiendet”, som man 
kaldte det korn, der var pålig-
net hver enkelt ejendom, at yde 
til præsten som løn. Listen der 
er udregnet i rug, byg og havre 
fortæller, hvor meget de enkelte 
ejendomme skulle levere. Vi kan 
af listen se at Guldbækskær er den 
største bidragyder med ca. tre gan-
ge så meget både rug og byg som 
Ravnsholt der er den næst største.

Ordet ”Præstetiende” fortæller os 
noget om, hvordan sognets præst 
har været aflønnet. Præstens løn 
var dels naturalier dels penge.
Som udgangspunkt havde præ-
sten præstegården som fri bolig, 
og han kunne nyde indtægten 
fra den. I mange sogne var det 
ikke velset, at præsten selv drev 
præstegården, han måtte have en 
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forpagter. I Aasted kan vi se i kirke-
bogen, at der i 1880 har været en 
forpagterbolig; men præsten har 
sikkert til andre tider selv drevet 
præstegården. Jorden til Aasted 
præstegård bliver solgt i 189�. (Det 
nuværende Søndergård).

Når vi regner mængderne i listen 
sammen, bliver det i alt til � tøn-
der rug, � tønder byg og 4 skæp-
per havre (4 skæpper er en halv 
tønde). Derudover skulle der ydes 
en tønde havre i kvægtiende fra 
Ravnsholt.
Målene er rummål – en tønde er 
1�9,1� liter, og en skæppe er 17,�9 
liter. 10 ejendomme er nævnt i li-
sten, også Aasted mølle selv om 
den ikke er med i udstykningen, 
men på den måde blev det en fuld-
stændig liste over de ejendomme, 
der har matrikel nummer 10, 11 g 
15.  

Korntiendet har måske i nogle til-
fælde været betalt i penge, for hvis 
vi ser på, hvor meget der skulle 
ydes fra dette område, og så tæn-
ker på, at der skulle ydes fra hele 
sognet, kunne det blive en betrag-
telig mængde korn, præsten skulle 
opbevare – måske i nærheden af 
�00 tønder, men ofte var præste-
gårds lader store og rummelige.

Udover ”Præstetiendet” fik præ-
sten, af sognebørnene ”Offer”, 
som det hed, som en del af sin løn 
i form af penge. Ved højtiderne gik 
menigheden offergang, og lagde 
deres offer på enden af alteret. Ved 

samme lejlighed blev der også of-
ret til degnen, dette offer blev lagt 
på et bræt ved degnestolen. 
Præsten fik også offer ved kirkelige 
handlinger, som bryllup og begra-
velse. Offeret har i nogle tilfælde 
udgjort en betydelig del af den 
samlede løn.

Der var også noget der hed ”Små 
Redsel”. Det var små ydelser af for-
skellig art, som for eksempel ost 
og fjerkræ, som præsten fik. I Aa-
sted fik præsten fæsteindtægt fra 
to små ejendomme blandt andet 
fik han fra Sønder Grønlund et lam 
hvert andet år. Derudover gik fæ-
steren på arbejde i præstegården 
en gang ugentlig.

I begyndelsen af 1900-tallet op-
hørte ordningen med tiende og 
offer. Præsten fik herefter en fast 
løn, men blev stadig boende i 
præstegården, hvor han havde bo-
pælspligt, hvilket måske ligeså me-
get var for sognebørnenes skyld.
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Mejling Landhandel | Hjemmeservice | Lej en pølsevogn

v/ Lisbeth Hansen 

Tlf.: 22 44 43 19

Mejlingvej 65

Bliv medlem af 
Borgerforeningen 
2012
Støt op om Borgerforeningens ar-
bejde. Når du bliver medlem for 
�01� vil du modtage et medlems-
kort samt en gratis gave.

Som medlem vil du fremover opnå 
ekstra fordele ved arrangementer
- du skal blot huske at medbringe 
dit medlemskort.

Kontingent til Borgerforeningen
80 kr. for enlige. 1�0 kr. for par
Du kan betale ved at lave en over-
førsel via netbank:
REG.:9006    Konto nr.:1�957�611�

- eller betale kontant hos:
Lone Graversen (Amagervej 19)
Diana Christiansen (Tolnevej 6)

TAK FOR DIN STØTTE

Vores legeplads skal have GORI til 
sommer. Tilmeld dig som frivillig 
– vi har brug for hænder
(�1 7� 09 �1)
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Lokal-kalenderen
Øvrige begivenheder

Borgerforeningen
��. juni: Sankt Hans -  Tidspunkt ikke oplyst
��. juni: Byfest - Tidspunkt ikke oplyst
�4. juni: Børnedag -  Tidspunkt ikke oplyst
11. august: Båldag - Tidspunkt ikke oplyst
�5. november: Julebanko - Tidspunkt ikke oplyst
  �. december: Juletræet på Torvet tændes - Tidspunkt ikke oplyst

Ravnshøj Centret
Marts-April-Maj:

Hver onsdag:
- aktivitetsudvalget arrangerer hygge kl. 1�.00 - ca. 16.00
- aktivitetsudvalget arrangerer præmiewhist kl. 19.00 - �1.�0

�. tirsdag i måneden:
- aktivitetsudvalget arrangerer banko kl. 1�.00 - ca. 16.00

16. marts: Generalforsamling m. formiddagskaffe og brød kl.   9.�0
  8. maj: Syng sammen med organist Nabe  kl. 18.00 med pålægsmad

Kvissel
1�/� - ��/4: Pensionistforeningen arr. Banko mandage i ulige uger
Frem til 1/5: Pensionistforeningen arr. Linedans hver tirsdag 
Frem til �0/4: Pensionistforeningen arr. Kortspil mandage i ulige uger
�1. maj: Pensionistforeningen arr. Udflugt - tid og sted endnu ikke be-
sluttet
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Lokal-kalenderen
Faste arrangementer

Egnsarkivet for Aasted Sogn
Kælderen under Ravnshøj skole.
Åbent: september - maj: hver torsdag kl. 15.00-16.�0
              juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal.
Åbent: 14. og �8. september, 1�. og �6. oktober, 9. og ��. november og 
7. december. Samtlige åbningstider i arkivet er fra kl. 19.00 - �1.00.

KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl. 18.00-19.�0
Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl. 19.00-�1.00

Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub
Mandag og torsdag kl. 19.00-��.00 - lukket i skoleferierne.

Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben
Hver onsdag kl. 19.00-��.00 - alle er velkomne.
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Kvissel-Ravnshøj håndbold

U6/U8 D+P: Træner Toke Nissen og Henrik Holt Christensen
Træningen starter onsdag den 7. september kl. 17.00 – 18.00

U10 Piger: Træner Bodil Falk
Tirsdag  kl. 18.00 – 19.00
Torsdag  kl. 18.00 – 19.00
Træningstiden ændres når fodboldsæsonen er slut.

U12/14 Piger: Træner Niels Vegeberg og Bent Ole Nielsen 
Tirsdag  kl. 18.00 – 19.00
Torsdag  kl. 18.00 – 19.00

Serie 4 – ungt hold:  Træner Henrik Holt Christensen / Max Larsen
Mandag  kl. 19.00 – �0.�0
Onsdag  kl. 19.00 – �0.�0
U18 spillere og unge seniorspillere.

Serie 4 – lukket hold: Holdansvarlig Frederik Pape
Onsdag  kl. �0.�0 – ��.00

Skulle der være ”gamle” som nye spillere, der ikke er oprette hold til, 
og hvis I er nok til at stille et hold, så hører vi gerne fra jer. Vi vil så 
forsøge at skaffe træner / træningstid til jer – kontakt venligst Connie 
på tlf. 50 57 �1 46.

Med venlig hilsen Håndboldudvalget

Ejendomsmæglerfirmaet Poul Porsmose
Statsautoriseret ejendomsmæglerfirma MEL
Hjørringvej 188 . 9900 Frederikshavn
www.poulporsmose.dk . Mail: pp@poulporsmose.dk

Tlf. 2966 8388



Follerhusvej 1, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mobiltelefon: 40 45 41 39


